2008. júniusi hírek

Vidékfejlesztési pénzek jönnek az EU-tól
50-300 M Ft prototípusokra, piacképes termékekre
Cégbejegyzés és nyilvántartás - újabb módosítás TEÁOR ügyben
Közlemény a kifizetésekről
Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak
kialakítása és fejlesztése a KM Régióban
A Pro Régio Kht-hez 2008. 06. 30-2008. 10. 31
Jelenleg is pályázható források
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A
Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló
vállalkozások részér GOP-2008-2.1.2/D; KMOP-2008-1.2.2
Környezetközpontú technológia fejlesztés GOP-2008-2.1.4; KMOP-2008-1.2.4
E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása GOP-2008-2.2.3 és KMOP-20081.2.7
Megjelent az Innocsekk pályázat tervezete
Új gazdaságfejlesztési pályázatok K+F, innovációs és technológiafejlesztési célokra
Megjelent a ˝Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben˝ c.
Norvég Pályázati Alap
Újra indul a vízrendezés, öntözés, meliorizáció támogatásához kapcsolódó támogatási
intézkedés.
Csaknem 20 milliárd a kifizetett EMVA-támogatások
Kilencvenmilliárd forint élelmiszeriparra
Indul a Széchenyi-kártya 2
Indulás előtt az e-cégeljárás
Május 30-án megjelentek a klaszterek létrehozását, fejlesztését célzó pályázatok
Negyvenmilliárd innovációra
Start kártya: A kkv-k ritkábban veszik igénybe a kedvezményeket
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Vidékfejlesztési pénzek jönnek az EU-tól
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében 2013-ig mintegy 250 milliárd forint
fordítható a vidéki életminőség javítására, amelyből 70 milliárd forintot tesznek ki a Leader-források.
A földművelésügyi tárca Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetének (VKSZI) pénteki
közleménye szerint ez utóbbi pénzösszeg felett teljes egészében az önkormányzatokból,
vállalkozásokból és civil szervezetekből megalakult helyi közösségek rendelkezhetnek majd a térségi
igények és adottságok ismeretében.
A VKSZI szakértői szerint a helyi közösségekben már sokan felismerték a helyi EU-forrásban rejlő
esélyt, és az alulról szerveződő, térségi összefogásra épülő fejlesztések létjogosultságát.
Az eddig megalakult kilencvenhat helyi közösség tízezernél is több helyi szereplőt fog össze. Ezek a
közösségek ez év januárja óta létrehozták a sok esetben 60-80 ezer embernek otthont adó térségek
összehangolt vidékfejlesztési stratégiáit. Az ÚMVP irányító hatósága e stratégiák minősége,
indokoltsága és fenntarthatósága alapján fogja ez év szeptemberéig kiválasztani azokat a térségeket,
amelyekben a Leader közösségek tovább működhetnek.
A VKSZI szakértői szerint a térségi együttműködés igazi próbája a tervek megvalósítása lesz, ami
csak a programok elfogadását követően valósulhat meg. Ennek során az elfogadott stratégiákhoz
illeszkedő pályázatokat helyben írják ki, helyben bírálják el, átlátható és ellenőrizhető módon.
A vidékfejlesztés - hangsúlyozzák a szakemberek - nem köthető pártokhoz, a vidéken élő 8 millió
ember ugyanis nem vall azonos nézeteket. De a Leader lényege az összefogásban, az
együttműködésben rejlik, vagyis helyi ügyekben, a helyi lehetőségek kiaknázásában és az ehhez
kapcsolódó felelősségben.
Az ÚMVP irányító hatóságának reményei szerint a vidékiek képesek lesznek ezt a tényt felismerni és
élni a kínálkozó lehetőséggel.

50-300 M Ft prototípusokra, piacképes termékekre
Vállalkozások pályázhatnak a több, mint 6 Mrd Ft-os keretből prototípusok, piacképes termékek,
eljárások és szolgáltatások kifejlesztésére.
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
GOP-2008-1.1.1 , KMOP-2008-1.1.1
Keretösszeg GOP: 5,99 Mrd F 70 pályázatra, KMOP: 1,49 milliárd forint 11 pályázatra.
Pályázhatnak: gazdasági társaságok és szövetkezetek
Támogatott tevékenység:
1. Ipari kutatás,
2. Kísérleti fejlesztés,
3. KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége.
Támogatás mértéke: 25-80%, összege 50-300 M Ft.(Alkalmazott kutatás: 50-80%, kísérleti
fejlesztés: 25-60%)
Előleg: max. 20%.
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Feltételek: Kísérleti fejlesztés kötelezően része a benyújtott pályázatnak.
A pályázatok benyújtása 2008. július 25-től 2008. szeptember 01-ig lehetséges.

Cégbejegyzés és nyilvántartás - újabb módosítás TEÁOR ügyben
A gazdasági társaságoknak átkódolandó tevékenységeik miatt 2007 szeptemberéig kellett volna
módosítani létesítő okirataikat, de ezt a határidőt először 2008. július 1-re, majd most 2008. december
31-re módosították.
A cégek főtevékenységét és tevékenységi köreit az uniós statisztikai besorolási rendszerének (NACE
Rev. 2.) megfelelő (TEÁOR 08) négy számjegyű szakágazati besorolása szerint kell felsorolni, a
szakágazat után feltüntetve az évszámot ( 08) is.˝ A szakmakódokat elsősorban az egyéni vállalkozói
gazdasági tevékenységek besorolásakor kell alkalmazni, de ide tartoznak a vállalkozói igazolványhoz
nem kötött tevékenységek és az ÁFA hatálya alá tartozó vagy adószám kiváltására kötelezett
magánszemélyek tevékenységeinek a besorolása is. A szakmakód hat számjegyű, ebből az első négy
számjegy a TEÁOR-ral azonos kódszám, az utolsó két számjegy pedig a tevékenység TEÁOR-on
belüli sorszáma. 2008. január 1-jétől kizárólag a TEÁOR 08, illetve a Szakmakód jegyzék 08 alapján
lehet bejelenteni, illetve nyilvántartani a gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók és a
magánszemélyek által folytatott tevékenységeket. A már létező vállalkozásoknál a cégbíróságok
hivatalból módosították azoknak a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi köröknek a besorolási
számait, amelyek a KSH-fordítókulcs segítségével automatikusan átalakíthatók. Azokat a TEÁORszámokat és szakmakódokat, amelyeket az érintettek megkérdezése nélkül nem lehet egyértelműen a
2008-as rendszerbe besorolni, a cégek kötelesek az első változásbejelentési kérelmükkel
egyidejűleg,
de
legkésőbb december
31-ig
módosítani.
Az
átkódolandó
tevékenységek miatt módosítani kell a társasági szerződést. A későbbiekben ha a tevékenységi kör
változik, elegendő ezt az APEH-nak közvetlenül bejelenteni.

Közlemény a kifizetésekről
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet módosítására (91.§ (5)
bekezdés c) pont) tekintettel, az NFT valamint az ÚMFT kereteiben megkötött támogatási szerződés
módosult.
A hatályos támogatási szerződések alapján - 2008. június 1-je után - benyújtott előleg és időközi
kifizetések összege elérheti a megítélt támogatás 100%-át.
A támogatási szerződésével kapcsolatban felmerülő bármely
szervezethez fordulhat, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére.

kérdésével

a

Közreműködő
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Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak
kialakítása és fejlesztése a KM Régióban
Támogatás célja:
Az oktatási-, és K+F intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti együttműködés
Partneri viszonyon alapuló, hálózati szerveződésű együttműködés, mely kiszolgálja a gazdasági
szereplők igényeit és választ ad a gazdasági kihívásokra
Magas hozzáadott értékű, exportorientált, innovatív tevékenység
A hálózatos és klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozása
Közös beruházások a klasztertagok versenyképessége érdekében
Minimum 15 db támogatott pályázat
Pályázhat: az SZMSZ-ben megnevezett a közép-magyarországi régióban székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdasági társaság, non-profit gazdasági társaság, szövetkezet, (egyesület,
közhasznú társaság, alapítvány is pályázhat, de fejlődő klaszter esetében a projekt befejezéséig az
előbbi működési formák valamelyikévé kell átalakulniuk)
Támogatható tevékenységek
Klasztermenedzsmenthez kapcsolódó
Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása
Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása
Projektgenerálás, közös K+F tevékenység megszervezése, közös projekt-előkészítés,
továbbfejlesztése
Előadások, konferenciák, tanulmányutak, kiállítások, üzletember-találkozók megszervezése, és
közös bel- és külföldi részvétel
A klaszter tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs,
beszállítói, logisztikai adatbázis létrehozása, és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a
tagok számára
Stratégiaalkotás, iparági technológiai igényekhez kapcsolódó újdonságkutatás, technológia
transzfer előmozdítása, regionális disszemináció, marketing, piackutatás, közös arculat
kialakítása, hr igények felmérése, kompetencia-adatbázis összeállítása, üzemeltetése területén
tanácsadás nyújtása
Minőség-, környezet-, és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a
klasztermenedzsment részére
A projekthez kapcsolódó oktatás, képzés, betanítás
Közös célú eszközbeszerzés
Eszközbeszerzés és kapcsolódó gyártási licencek
Információs technológiafejlesztés, közös informatikai platform kialakítása, online megjelenés, ekereskedelem és egyéb e-szolgáltatások
Elszámolható költségek:
Klasztermenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások esetén (a megvalósulás helyszíne különösen
indokolt esetben lehet a régión kívüli helyszín)
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beszerzése, anyag-, és kis értékű eszközök költsége (maximum az összes
elszámolható költség 10%-a)
Ingatlan bérleti díja a projekt idejére
Tanácsadás díja a támogatott területeken
Működési költségek, telekommunikációs költségek (maximum havi nettó 100 000 Ft)
˝adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása˝ tevékenységnél
Kiadványkészítés, piackutatás, rendezvényszervezés, stand-, terembérlet, utazás és
szállásköltség (maximum az összes elszámolható költség 25%-a) az ˝előadások, konferenciák,
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tanulmányutak, kiállítások, üzletember-találkozók megszervezése, és közös bel- és külföldi
részvétel˝ és a ˝marketing, piackutatás, közös arculat kialakítása˝ tevékenységeknél
Minőség-, környezet-, és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése (maximum
4,5 millió Ft)
Közös célú eszközbeszerzés esetén (a közép-magyarországi régióban kell üzembe helyezni)
Új eszköz és berendezés vételára (200 000 Ft/db felett) és első felszerszámozásuk
Szállítás-, üzembe helyezés, első minősítés, betanítás
Az eszközökhöz kapcsolódó gyártási licencek költségei
Információs technológiafejlesztés esetén
Hardvereszközök (minimum nettó 30 000 Ft/db) és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások (pl.
konfiguráció)
Hálózati eszközök
Telekommunikációs eszközök beszerzési költségei
Információ, adattárolás költségei
A projekthez rendelhető input/output egységek
Üzleti alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek
Licencek, immateriális javak
Szoftver-testre szabás
Migrációs fejlesztések
Betanítás költsége
Támogatás mértéke
 Budapest: 25%
 Pest megye: 30%
 Mikro-, és kisvállalkozás: +20%
 Középvállalkozás: +10%
Támogatás összege:
 Induló klaszter: 10-40 millió Ft
 Fejlődő klaszter: 10-200 millió Ft
Benyújtható:
A Pro Régio Kht-hez 2008. 06. 30-2008. 10. 31

Jelenleg is pályázható források
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A
Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók.
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Méret
A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek technológiai fejlesztést eredményező
beruházások, az alábbiak szerint:
- új eszköz beszerzése vagy
- olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz
3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását
megelőző harmadik év). VTSZ lista szerint!!!!

Támogatás mértéke
A GOP-2008-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében:
- 30-50%
A KMOP-2008-1.2.1/A pályázati konstrukció keretében:
- 30% Pest megyében, míg Budapesten 25%.
Támogatás összege
A GOP-2008-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás
maximum 20.000.000 Ft lehet.

összege:

minimum 1.000.000

Ft,

A KMOP-2008-1.2.1/A pályázati konstrukció keretében:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft, de
maximum 10.000.000 Ft lehet, de maximum a D2 pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.
A pályázatok benyújtása 2008. április 4-től 2008. december 31-ig lehetséges.

Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások
részér GOP-2008-2.1.2/D; KMOP-2008-1.2.2
Pályázók köre
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
Támogatható tevékenységek köre
A 2., 3., 5.-8. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy 4. pontokkal együtt támogathatóak.
Azonban az 1. és 4. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak.
1. Eszközbeszerzés:
- technológiai korszerűsítést eredményező új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése
(azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző
harmadik év),
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- szállítás és üzembe helyezés,
- betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás (30%-ig):
- infrastruktúra építése, korszerűsítése,
- ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.
3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.(10%-ig)
4. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb eszolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
- hardver,
- szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
- betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan).
5 Piacra jutás támogatása (5%-ig):
- piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
- marketingeszközök elkészítése, beszerzése.
6 Vállalati HR fejlesztés (5%-ig):
- munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás).
7 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken (5%-ig):
- vállalati stratégiai tanácsadás,
- szervezetfejlesztési tanácsadás,
- menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
- vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
- online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
- technológiai fejlesztési tanácsadás,
- marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,
- logisztikai tanácsadás,
- a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás.
8 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása ( 5% ig, de maximum 2,5 millió Ft-ig):
- ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
- ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
- AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek
megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket
tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és
tanúsíttatása,
- EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási
rendszer bevezetése és tanúsítása,
- ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó
menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő
irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek
megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
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- TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági
előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
- ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és
tanúsíttatása,
- TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és
tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és
tanúsíttatása.

Támogatás mértéke
A GOP-2008-2.1.2/D pályázati konstrukció keretében:
-40-50%
A KMOP-2008-1.2.2 pályázati konstrukció keretében:
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke 30%.
Támogatás összege
A GOP-2008-2.1.2/D pályázati konstrukció keretében:
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft,
maximum 500.000.000 Ft, de maximum az előző pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.
A KMOP-2008-1.2.2 pályázati konstrukció keretében:
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás minimum 10.000.000 Ft, maximum 150.000.000
Ft.
A pályázatok benyújtása 2008. május 5-től 2008. december 1-ig lehetséges.

Környezetközpontú technológia fejlesztés GOP-2008-2.1.4; KMOP-2008-1.2.4
Pályázók köre:
- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
- szövetkezetek,
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
Méret
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004.
évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak
Támogatható tevékenységek köre
Az 1. b)-d), és 2.-4 pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. a) pontban foglaltakkal együtt
támogathatóak. Azonban az 1. a) pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak.
1. Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez
- Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák;
- Elérhető legjobb technika (BAT);
- Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák;
- Környezetbarát csomagolástechnológia
kapcsolódóan a támogatható tevékenységek a következők:
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a)

b)

c)
d)

Eszközbeszerzés:
- környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
- szállítás és az eszközhöz kapcsolódva).
A fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás:
- infrastruktúra építése, fejlesztése,
- ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása.
A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés:
- hardver,
- szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
- betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).

2. Fenntarthatósági tematikájú képzéseken és környezetirányítási belső auditor képzésen való
részvétel.
3. A fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tanácsadás.
4. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása,
akkreditálása, termékek környezetvédelmi minősítése:
- ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
- EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és
nyilvántartásba vétele,
- A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minősítésre való felkészülés, és
a minősítés megszerzése,
- ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.
Elszámolható költségek:
1. a) Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000
Ft értékű eszközök beszerzése esetén (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az
a beszerzendő eszköz tartozéka) az alábbi költségek számolhatók el:
- tevékenységek végzéséhez szükséges új, eszközök és berendezések vételára,
- szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés
költségét is,
- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
- az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége.
1. b) A Környezetközpontú technológiai fejlesztést elősegítő infrastrukturális és ingatlan beruházás
esetében az alábbi költségek számolhatóak el (maximum a projekt összes elszámolható költségének
20%-áig):
- Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége:
- ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
- földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek,
- elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási
díj),
- eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító.
- A technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).
1. c) A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége,
vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig)
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1. d) A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia fejlesztés esetén az alábbi költségek
számolhatók el:
- Hardverekhez kapcsolódó tevékenységek, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű
eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek
számít. A konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló):
- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez
kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások (szállítás, üzembe helyezés),
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei,
- információ / adattárolás költségei,
- közvetlenül a projekthez rendelhető input / output egységek beszerzési költségei.
- Szoftverekhez kapcsolódó tevékenységek költségei:
- üzleti alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások (szállítás, üzembe helyezés),
- immateriális javak (licenc) költségei,
- szoftver-tervezés, testreszabás költségei,
- migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
2. Fenntarthatósági tematikájú képzéseken és környezetirányítási belső auditor képzésen való
részvétel (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 1.000.000 Ftig).
- képzés, tréneri díjak értéke,
- oktatók, képzők, betanítást végzők díja,
- külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége.
3. A fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tanácsadás esetén az igénybevett tanácsadás díja
(maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 1.000.000 Ft-ig).
4. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszer, szabvány bevezetésének és
tanúsításának, továbbá termékek környezetvédelmi minősítésének támogatása esetén az alábbi
költségek számolhatók el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások,
munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó
szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a
rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak abban az esetben számolhatóak el,
amennyiben tanúsítás is történik.
Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő
regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata
alapján.
Termékek és szolgáltatások környezetbarát és öko-címke minősítése: a minősítési
kritériumokban előírt laboratóriumi vizsgálatok, igazolások, tanúsítások megszerzése, és a termék,
szolgáltatás minősítésének költsége (a laboratóriumi, tanúsító, és minősítő szervezetek árajánlata
alapján elszámolt költségek).
Támogatás mértéke:
A GOP-2008-2.1.4 pályázati konstrukció keretében:
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 50%-a.
A KMOP-2008-1.2.4 pályázati konstrukció keretében:
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 40 %-a.
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Támogatás összege
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, de
maximum 50.000.000 Ft lehet, de maximum az előző pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.

Pályázatok benyújtása:
GOP-2008-2.1.4 pályázati konstrukció keretében:
A pályázatok benyújtása 2008. július 18-tól 2008. december 15-ig lehetséges.
A KMOP-2008-1.2.4 pályázati konstrukció keretében:
A pályázatok benyújtása 2008. július 18-tól 2008. szeptember 30-ig lehetséges.

E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása GOP-2008-2.2.3 és KMOP-2008-1.2.7
Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak mikro-, kis-, és középvállalkozások:
- Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
- Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
gazdasági társaságok fióktelepei;
- Szövetkezetek;
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók;
- Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI.
törvény alapján) közül:
- Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei
Támogatható tevékenységek köre
E-kereskedelem és kapcsolódó e-szolgáltatások kialakítása, illetve azok elterjesztése. Ezek a
következő célterületekre terjedhetnek ki:
1.
On-line ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és
ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) rendszer kialakítása.
2.
B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása,
feltöltése és beindítása.
3.
B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és
beindítása.
4.
Elektronikus szerződéskötés kialakítása.
5.
Elektronikus számlázás kialakítása.
6.
Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési
képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése
7.
A fenti alkalmazásokhoz (1-6) kapcsolódóan elektronikus fizetés kialakítása.
8.
A fenti alkalmazásokhoz (1-6) kapcsolódóan fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírás bevezetése.
9.
A fenti alkalmazásokhoz (1-6) kapcsolódóan elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti
partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl.
tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása.
10. A fenti alkalmazásokhoz (1-6) kapcsolódóan a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő
informatikai rendszer bevezetése.
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Elszámolható költségek köre
I. Hardver eszközök:
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre
kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 15.000 Ft összegűnek kell lenniük);
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető telekommunikációs eszközök bekerülési értéke.
A beszerzésre kerülő hardver eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható
költség 20%-át, de maximum 8 millió forint lehet.
II. Szoftver eszközök:
- üzleti alkalmazások, szoftverek, licence-k díja;
- egyedi fejlesztésű szoftver (abban az esetben számolható el, amennyiben a számlán szerepel
az SZJ 72.22.12 megjelölés)
A pályázónak a beszerzett szoftver eszközöket teljes egészében aktiválnia kell. A beszerzésre kerülő
szoftverek költségének az összes elszámolható költség minimum 45%-át el kell érniük.
III. Hardverhez és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás:
- A hardver és szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások költségei,
például:
1.
migrációs (adatok is) fejlesztések,
2.
a használathoz kapcsolódó, el nem választható testre szabás, költségei.
- a telekommunikációs infrastruktúra létrehozásával összefüggő szolgáltatások költségei;
IV. Tanácsadás:
- A hardver és szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás költségei, például:
1.
hardver-szaktanácsadás,
2.
szoftver beszerzéséhez, szoftver tervezéséhez, testre szabásához kapcsolódó
tanácsadás (az egyedi fejlesztésű szoftverek szolgáltatási költségei - SZJ 72.22.12 - a
projekt adatlap 6.4-es táblázataiban a szoftver költségek közé sorolandók),
3.
üzletviteli tanácsadás,
4.
egyéb számítástechnikai szakértés,
5.
adat- / cikkfeltöltés költségei.
A tanácsadás nem lehet folyamatos vagy visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás
szokásos működési költségeihez, úgymint folyamatos adótanácsadás, rendszeres jogi szolgáltatás
vagy hirdetés.

V. Képzés, betanítás:
- a fejlesztéshez kapcsolódó betanítás költségei.
VI. Promóciós költségek:
- promóciós költségek (a megvalósítás időszakában az elektronikus kereskedelemmel és egyéb
szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatba hozható promóciós költség, maximum a
projekt összes elszámolható költségének 3%-áig, de legfeljebb 1 millió forint; részletesen lásd
a VI. számú mellékletet);
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó minősítési rendszerhez való csatlakozás
díja;
A beszerzésre kerülő III. IV, V, VI-os kategóriába eső költségek értéke összesen nem haladhatja meg
az összes elszámolható költség 40%-át, de maximum 16 millió forint lehet.
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Támogatás mértéke
A GOP-2008-2.2.3 pályázati konstrukció keretében:
Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes
elszámolható költség 50%-a lehet.
A KMOP-2008-1.2.7 pályázati konstrukció keretében:
Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes
elszámolható költség 35%-a lehet.
Támogatás összege
A GOP-2008-2.2.3 pályázati konstrukció keretében:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft,
maximum 20.000.000 Ft lehet, de maximum az előző pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.
A KMOP-2008-1.2.7 pályázati konstrukció keretében:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft,
maximum 16.000.000 Ft lehet, de maximum az előző pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.
A pályázatok benyújtása 2008. május 5-től 2008. augusztus 1-ig lehetséges.

Megjelent az Innocsekk pályázat tervezete
A támogatás célja: mikro-, és kisvállalkozások régión belüli innovációs projektjeinek támogatása
Innovációs projekt: olyan projekt, aminek célja valamilyen K+F eredmény eddig nem ismert
alkalmazása, ill. a piacon elérhetőhöz képest új v. az eddigieknél kedvezőbb tulajdonságokkal
rendelkező technológia, termék v. szolgáltatás kifejlesztése, piaci sikerének megalapozása
Támogatási összeg:
Projektötlet: max. 3 millió Ft
Termékfejlesztés: max. 30 millió Ft
Eljárás-innováció: 3 millió Ft
Szervezés-innováció: 6 millió Ft
Saját forrás nem szükséges, saját forrással kiegészíthető, de más támogatással nem kombinálható!
Ha már van sikeres projektje valamelyik. témakörben, ugyanazzal az üzleti céllal újra lehet pályázni
további témakörökben!
Támogatott projektek száma: 600 db/év (4 000 millió Ft/év)
Projekt futamideje: 2 év
Támogatásra jogosultak:
Önállóan pályázó a régióban telephellyel rendelkező, belföldi székhelyű mikro-, és kisvállalkozások
(állam-, önkormányzat-, kkv-n kívüli vállalkozások részesedése együttesen v. külön-külön sem
haladhatja meg a 25%-t)
Lezárt üzleti év nem előfeltétel!
Mikrovállalkozás: max. 10 fő alkalmazott, és nettó árbevétele max. 700 millió Ft, v. mérlegfőösszege
500 millió Ft
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Kisvállalkozás: max. 50 fő kevesebb alkalmazott és mérlegfőösszege max. 10 millióEuro (2,5 milliárd
Ft)
Támogatható tevékenységek:
Saját tevékenység nem támogatható!
Ø
A) K+F szolgáltatás igénybe vétele kutatási szervezettől, pl. szoftverfejlesztés, ha a projekt célja
tudományos/műszaki bizonytalanság rendszeres fejlesztőmunkával való megszüntetése, és
nem rutinszerű továbbfejlesztése
Ø
B) Inkubációs szolgáltatás induló vállalkozásoknál, vagy technológiai inkubációs ház
szolgáltatásainak igénybevétele
Ø
C) Műszaki segítség prototípus elkészítéséhez
Ø
D) Kutatási szervezettől megrendelt műszaki megvalósíthatósági tanulmány, max. 1 000 000 Ft
Ø
E) Termelési tanácsadás (termelésszervezés, logisztika, erőforrás optimalizálás, módszertani
tanácsadás)
Ø
F) Technológiai tanácsadás, max. 300 000 Ft
Ø
G)Marketingterv (piaci bevezetéshez szükséges), max. 300 000 Ft
Ø
H) Szabadalmi kutatási szolgáltatatás (újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény,
szabadalomtisztasági kutatás), max. 300 000 Ft
Ø
I) Ipar-, szerzői jogvédelmi tanácsadás, max. 300 000 Ft
Ø
J) Szabadalmi bejelentés
Elszámolható költségek: dologi kiadások - egyéb működési kiadás - (szolgáltatások), immateriális
javak beszerzési költsége

Új gazdaságfejlesztési pályázatok K+F, innovációs és technológiafejlesztési célokra
Több mint negyvenmilliárd forintnyi támogatás nyílik meg a hazai vállalkozások előtt, kutatásfejlesztési és innovációs célokra az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a potenciális pályázók és a szakmai szervezetek által megfogalmazott
javaslatok figyelembevételével módosította a június 2-án megjelenő új gazdaságfejlesztési pályázatok
feltételeit.
Az eddigi K+F támogatási rendszer az eredmény megszületéséig, a prototípus elkészítéséig segítette
az egyes innovációs projekteket. A most megjelenő pályázatok azonban a kutatás-fejlesztési és
innovációs infrastruktúra fejlesztésétől a prototípusfejlesztésen át az új innovációk piacra juttatásáig
valamennyi fejlesztési ciklushoz nyújtanak támogatási lehetőséget.
A vállalati innováció támogatását célzó GOP-2008-1.3.1 és KMOP-2008-1.1.4 pályázat már a
technologizálás, félüzemi/üzemi kipróbálás és tesztelés mellett az eredmény piaci bevezetését is
támogatja és elvárja. A támogatásra pályázni 2008. augusztus 15. - 2008. szeptember 30. között
lehet, a 17,34 milliárd forintnyi keretösszegből mintegy 210 projekt támogatására nyílik majd
lehetőség. A pályázat társadalmi egyeztetése folyamán felmerült igénynek megfelelően az NFÜ a
támogatási összeg felső határát 200 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra emelte.
A vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítését támogató GOP-2008-1.3.2 és KMOP-2008-1.1.5
pályázati kiírás átfogó célja - új vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, K+F intenzív befektetések
ösztönzésével - a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése.
A támogatásra 2008. augusztus 15-től 2008. december 1-ig pályázhatnak gazdasági társaságok. 7,53
milliárd Ft keretösszegből 13 projekt támogatására nyílik lehetőség.
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A piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató GOP-2008-1.1.1 és KMOP-2008-1.1.1
pályázatok célja kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas értéket képviselő prototípusok
létrejöttét eredményező kutatás-fejlesztési projektek támogatása. Az új tudásanyag megszerzésére
irányuló ipari kutatás kísérleti fejlesztése, azaz új vagy továbbfejlesztett prototípusok tervezése,
létrehozása, tesztelése, valamint a KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége, azaz a szellemi alkotások jogi
védelmére irányuló tevékenység összesen 7,48 milliárd Ft-tal támogatható. Pályázni 2008. július 25-től
2008. szeptember 1-ig lehet.
A kutatás-fejlesztési központok fejlesztésére, megerősítésére irányul a GOP-2008-1.1.2. és a KMOP2008-1.1.2 pályázati kiírás. A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek (felsőoktatási
intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek) már létező, eredményeket felmutatni képes,
a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek) alakított
gazdasági társaságok megerősítését tűzi ki célul. A 2008. július 25-től 2008. december 1-ig
benyújtható pályázatok az ipari kutatás, a kísérleti fejlesztés és a KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége
mellett a marketingtevékenység támogatását is lehetővé teszik összesen 4,66 milliárd Ft
felhasználásával.

Megjelent a ˝Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben˝ c.
Norvég Pályázati Alap
Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a VÁTI Kht. támogatást nyújt a magyar-ukrán
határtérség határon átnyúló együttműködéseinek fejlesztésére.
Az egyfordulós pályázati felhívás keretében a fenntartható gazdasági fejlődés; a humán erőforrásfejlesztés; oktatás; kulturális és innovációs együttműködések; környezet- és természetvédelem;
valamint a helyi infrastruktúrafejlesztés terén megvalósuló határon átnyúló együttműködések
támogatására nyílik lehetőség.
A pályázati felhívás keretében csak közcélt szolgáló, kizárólag non-profit tevékenységek
támogathatóak.

Újra indul a vízrendezés, öntözés, meliorizáció támogatásához kapcsolódó támogatási
intézkedés.
Támogatási kérelmeket 2008. június 16-tól lehet benyújtani, emellett változott még a rendelet
melléklete, az elszámolható költségek köre, valamint az intézkedés pontozási rendszere

Csaknem 20 milliárd a kifizetett EMVA-támogatások
Az elmúlt évtől a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív
Program (AVOP) keretében nyújtott támogatások helyébe az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatások léptek.
Ezekből hat támogatási jogcím tekintetében már tavaly megjelentek a felhívások, s azóta le is zárult
a kérelmek benyújtására megszabott határidő. A legtöbb, 4773 kérelem a növénytermesztésben,
kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott
önálló építéssel nem járó
gépek, technológiai
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berendezések beszerzéséhez nyújtható támogatásra érkezett. Az ezekre jóváhagyott 42,2 milliárd
forint támogatásból - az eddig benyújtott kifizetési kérelmek alapján - közel 19 milliárd forintot már át
is utalt a kedvezményezetteknek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).
Állattartó telepek korszerűsítéséhez - beleértve a trágyakezelést is - összesen 2241 támogatási
kérelmet nyújtottak be, s ezekre eddig már együttesen közel 221 milliárd forint támogatást ítélt oda az
MVH. A kifizetési kérelmek feldolgozása folyamatban van.
A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz 12
támogatásigénylést küldtek be, a már jóváhagyott támogatások összege 61 millió forint, s a kifizetésük
előkészítés alatt van.
Az idén meghirdetett támogatási lehetőségek közül a legnagyobb érdeklődés a kertészeti gépek,
technológiai berendezések beszerzésére készülők részéről volt tapasztalható - 1835 kérelmet
nyújtottak be. Kertészet-, illetve a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcímen eddig
32, illetve 109 kérelmet regisztrált az MVH. Az öntözés-melioráció-vízgazdálkodás támogatást csak
54-en kérelmezték, ugyanakkor a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése jogcímen ezeknél jóval több, 676 a kérelmezők
száma. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programba illeszkedő EMVA-támogatások közül ez
utóbbi például a hátrányos helyzetű kistelepüléseken és tanyákon élők életfeltételein kíván javítani
azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújt új gépjármű beszerzésére.
Az élelmiszeripar fejlesztését célzó Mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcímen igényelhető
támogatás iránti kérelmek beküldési határideje még csak e hónap közepén zárul, s értelemszerűen a
támogatások kifizetése is később esedékes.

Kilencvenmilliárd forint élelmiszeriparra
A magyar élelmiszeripari cégek fejlesztéseinek támogatására az uniós költségvetési időszak végéig,
azaz 2013-ig mintegy kilencvenmilliárd forint áll rendelkezésre - hangsúlyozta Gráf József,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egy üzleti vacsorán.
Az élelmiszeripari cégek közül csak a legnagyobb vállalkozások nem kaphatnak a támogatásból. Egyegy projekt megvalósítására mintegy négyszázmillió forintos maximális támogatást lehet kérni: ez
negyven-ötven százalékos támogatással számolva mintegy egymilliárd forint értékű beruházás
megvalósítását teszi lehetővé - összegezte Gráf.
A magyar mezőgazdaság tavaly igen jó évet zárt, mivel az ágazati nyereség elérte a százötvenszázhatvanmilliárd forintot. A növénytermesztés az agrárium sikerágazatává vált, ám az
állattenyésztők a magas takarmányárak és egyéb körülmények következtében nehéz helyzetben
vannak. Főként a sertés- és a baromfitartók nem tudnak lépést tartani a fejlődéssel. Ez a két ágazat
gyakorlatilag veszteséges - tette hozzá.
Az élelmiszeripar gyakorlatilag nincs alkupozícióban, amikor az általa előállított termékeket a
kereskedőknek, elsősorban a nagy üzletláncoknak kívánja értékesíteni. A magyar cégek ugyanis
gazdasági súlyuknál fogva nem tudnak érdemi tárgyalásokat folytatni a nagy áruházláncokkal vélekedik Futó Péter, a Magyar Gyáriparosok Szövetségének (MGYOSZ) elnöke, az
Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének volt vezetője.
Az élelmiszeripar átlagos, forgalomarányos nyereségszintje két-három százalékos. Mindez azt jelenti,
hogy a múlt évben az egész iparágban negyven-ötven milliárd forint profit képződött, mintegy
ezerkilencszázmilliárd forintos árbevétel mellett.
A MGYOSZ várhatóan egy hónap múlva ismerteti meg a nyilvánossággal a szakértői által kidolgozott
adóreform-tervezetet. Ennek lényege, hogy az élő munka jelenlegi járulékterheit radikálisan
csökkentenék - közölte Futó. Az elnök szerint a költségvetés csak a fogyasztási típusú adók
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emelésével juthat érzékelhető bevételekhez, ezért megfontolandó, hogy a húsz százalékos áfakulcs
felső határát ismét huszonöt százalékra növeljék.
Két évre, kamat- és garanciatámogatással akár 25 millió forint is igényelhető

Indul a Széchenyi-kártya 2
Hosszas előkészítés után mától útjára indul a Széchenyi-kártya 2. A kétéves futamidejű kártyát a KaVOSZ Zrt. a konstrukcióban részt vevő bankokkal, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel, illetve a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal közösen bocsátja ki mikro-, kis- és középvállalkozások
számára. Az eddigieknél jóval előnyösebb feltételekkel lehet majd igénybe venni a kedvezményes
kamatozású szabad felhasználású hitelt.
Az eddigi negyedéves törlesztési kötelezettség teljesen megszűnik, és bővül az elektronikus
ügyintézés is. Eltörölték az eddigi ˝kötelező Széchenyi-kártya-előélet˝ elvárást is. E szerint tízmillió
forintnál magasabb hitelt csak az a vállalkozás kaphatott, amelynek egy évig legalább ötmillió forintos
kártyája volt. Mostantól minden, legalább két éve működő vállalkozás igényelhet akár 25 millió forintot
is. Az állam a Széchenyi-kártya 2 konstrukcióhoz is biztosítja az egyszázalékos kamattámogatást, és
átvállalja a vállalkozásoktól a garanciadíj 50 százalékát. A hitelhez nem szükséges ingatlanfedezet.
A Széchenyi-kártya 2-t a megszokott 1-25 millió forint közötti összegre lehet igényelni a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), a területi kereskedelmi és iparkamarák, valamint a KaVOSZ Zrt. irodáiban. A kétéves futamidő alatt a vállalkozóknak elegendő csak egyszer, az új
támogatási szerződés újrakötésénél megjelenniük, ekkor végzik a banki felülvizsgálatot is.
Hét éve, egymillió forintos kerettel indult a Széchenyi-Kártya. Majd 2003-ban öt-, 2004-ben tíz-, 2006ban pedig huszonötmillióra nőtt a keret. Öt év alatt 95 ezer vállalkozás élt a lehetőséggel. VG

Széchenyi-kártya 2
- futamidő: 2 év
- hitel: 1-25 millió forint
- kamat- és garanciadíj-támogatás
- ingatlanfedezet nélküli
- minimális adminisztráció
- minden vállalkozásnak 20 kilométeren belül elérhető

A cégbírák hiányolják a technikai feltételeket, pedig nemsokára élesben működik

Indulás előtt az e-cégeljárás
Július elsejével startol a kötelező elektronikus út a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásokban.
Ettől az időponttól már nem nyújthatók be papíralapú kérelmek, és az úgynevezett egyszerűsített
eljárásban egy munkaóra alatt bejegyzik a társaságot. Az e-út azonban nem küszöböli ki teljesen a
papírmunkát a cégbíróságokon, ahol aggódnak, hogy a jelenlegi feltételekkel nem tudják tartani az
egyórás határidőt.
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Kenesei Judit és Szira Éva, a két legnagyobb forgalmú, a fővárosi és a Pest megyei cégbíróság
vezetői elmondták: nincs előszerkesztési-bejegyzési program, a kérelmet ki kell nyomtatni, az
adatokat manuálisan viszik be a számítógépbe. A végzést - e-tértivevény híján - kinyomtatják,
borítékolják, postázzák. Félő az is, hogy a szerverek nem bírják a megterhelést.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (IRM) szerződésben álló, a bíróságok informatikai
hátterét biztosító Microsec Kft. - miként az elmúlt csaknem 20 évben mindig - ezúttal is határidőre
elkészül a szükséges szoftverek fejlesztésével és üzembe helyezésével - ígérte Hegedűs Márton
fejlesztési igazgató. Lesz érkeztetési-előszerkesztési program, a módosítások gyorsítják majd a
folyamatokat. Így például az adószám - a jelenlegi négy-öt perc helyett - néhány másodperc alatt
megérkezik az APEH-től a cégbírósághoz. Azon vannak, hogy az egyórás ügyintézési határidőből
legalább 45-50 perc jusson az ügy érdemi bírálatára.
Ormai László Csaba, az IRM osztályvezetője is igyekezett megnyugtatni a cégbírákat. Mint mondta,
megkezdték a leginkább leterhelt fővárosi és a Pest megyei cégbíróságok számára a nagyobb
teljesítményű szerverek beszerzését. A vidéki cégbíróságoknál is megoldható lesz a szükséges
szerverbővítés. A kormány külön 60 millió forintot biztosított a beszerzésekre. Emellett folyamatban
van az IRM és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 970 millió forintos támogatást élvező
projektje, amelynek révén jövő tavaszig megújulnak a cégbírósági rendszerek.
Az ügyvédeken nem múlik a kötelező elektronikus cégeljárás sikere, és segítséget nyújtanak a
cégbíróságoknak is a gördülékeny ügymenethez - nyilatkozta Réti László, a Budapesti Ügyvédi
Kamara elnöke. A fővárosban már csaknem 3500, országosan több mint 5000 ügyvéd szerezte meg a
megkövetelt minősített e-aláírást. A kamara rendszeresen szervez oktatást. Természetesen sok a
nyitott kérdés, hiszen még nincs tömeges gyakorlata az e-útnak - mondta az elnök. Vitát gerjesztett az
aláírandó dokumentumok száma. A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint nemcsak a kérelmet, hanem
valamennyi csatolt iratot el kell látni minősített e-aláírással és időbélyegzővel. Ám Réti László szerint
nincs olyan jogbiztonsági ok, amely ezt megkövetelné, ugyanakkor többletidőt vesz igénybe,
pluszköltséget okoz, ez pedig ellentétes a jogalkotói célokkal és az ügyfelek érdekeivel. Mindenesetre
a szolgáltatók gyorsan és megértéssel reagáltak az ítélőtáblai határozat okozta gondra. Így például a
NetLock Kft. a megnövekedett időbélyegszám költségeinek enyhítésére ingyenesen nyújt az
ügyvédeknek 2000 időbélyeget, és a hitelesítő szoftvert is a határozat hitelesítési igényeinek
megfelelően alakítja át.

Törvényjavaslatok szavazás előtt
A minisztériumban tájékoztatták a Világgazdaságot arról is, hogy áprilisban megjelent az intelligens
nyomtatványokról szóló rendelet, beszerzése folyamatban van. A parlament előtt most több olyan
törvényjavaslat szerepel, amely tartalmazza a kötelező e-cégeljárás még szükséges jogszabályi
feltételeit, így például azt, hogy az egyszerű cégbejegyzésnél az egy munkaóra reggel 9-től
számítandó. Ám kétségtelen, hogy az e-tértivevényre vonatkozó törvényjavaslat csúszik, illetve a
törvény csak jövő nyáron lép hatályba.
Ez a július elsejei kezdést nem akadályozza, mert a parlament előtt lévő törvénycsomag megoldja az
elektronikus kézbesítés kérdését a törvény hatálybalépéséig is, közölték a minisztériumban.

___________________________________________________________________________
1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702
e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu

Késő lesz
A cégbírák változatlanul bizonytalanok, hiszen mindössze négy hét van hátra. Azt kérdezik: mit
jelentenek a ˝határidők˝?
Ha most kezdik a szerverek beszerzését, mikor látnak belőlük valamit? Így nem tudnak megfelelően
felkészülni. Mert az utolsó pillanatban már késő lesz. Akkor bizony nagyon éles start vár rájuk.

Május 30-án megjelentek a klaszterek létrehozását, fejlesztését célzó pályázatok
A pályázatok beadása 2008. június 30-tól lehetséges mind a hét régióban. A beadáshoz szükséges
kitöltő program 2008. június 30-tól tölthető le az NFÜ honlapjáról.
DAOP-2008-1.2.1 - Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése
DDOP-2008-1.1.3 - Regionális jelentőségű klaszterek és a vállalkozások közötti együttműködések
erősítése közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
ÉAOP-2008-1.1.2/A Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése
ÉMOP-2008-1.2.1 Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
KDOP-2008-1.2.1 Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
KMOP-2008-1.5.2 - Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
NYDOP-2008-1.1.1.a - Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése

Negyvenmilliárd innovációra
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint a magyar vállalkozások mindössze egyötöde
innovatív, az egy főre jutó ráfordított összeg tekintetében pedig az OECD országok között az utolsó
negyedben van Magyarország. Most több mint negyvenmilliárd forintnyi támogatás nyílik meg a hazai
vállalkozások előtt, kutatás-fejlesztési és innovációs célokra az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a potenciális pályázók és a szakmai szervezetek által
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével módosította a június 2-án megjelent új
gazdaságfejlesztési pályázatok feltételeit.
Az eddigi K+F támogatási rendszer az eredmény megszületéséig, a prototípus elkészítéséig segítette
az egyes innovációs projekteket. A most megjelenő pályázatok azonban a kutatás-fejlesztési és
innovációs infrastruktúra fejlesztésétől a prototípusfejlesztésen át az új innovációk piacra juttatásáig
valamennyi fejlesztési ciklushoz nyújtanak támogatási lehetőséget.
A vállalati innováció támogatását célzó GOP-2008-1.3.1 és KMOP-2008-1.1.4 pályázat már a
technologizálás, félüzemi/üzemi kipróbálás és tesztelés mellett az eredmény piaci bevezetését is
támogatja és elvárja. A támogatásra pályázni 2008. augusztus 15. - 2008. szeptember 30. között
lehet, a 17,34 milliárd forintnyi keretösszegből mintegy 210 projekt támogatására nyílik majd
lehetőség. A pályázat társadalmi egyeztetése folyamán felmerült igénynek megfelelően az NFÜ a
támogatási összeg felső határát 200 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra emelte..
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A vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítését támogató GOP-2007-1.3.2 és KMOP-2008-1.1.5
pályázati kiírás átfogó célja - új vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, K+F intenzív befektetések
ösztönzésével - a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése.
A támogatásra 2008. augusztus 15-től 2008. december 1-ig pályázhatnak gazdasági társaságok. 7,53
milliárd Ft keretösszegből 13 projekt támogatására nyílik lehetőség.
A piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató GOP-2007-1.1.1 és KMOP-2007-1.1.1
pályázatok célja kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas értéket képviselő prototípusok
létrejöttét eredményező kutatás-fejlesztési projektek támogatása. Az új tudásanyag megszerzésére
irányuló ipari kutatás kísérleti fejlesztése, azaz új vagy továbbfejlesztett prototípusok tervezése,
létrehozása, tesztelése, valamint a KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége, azaz a szellemi alkotások jogi
védelmére irányuló tevékenység összesen 7,48 milliárd Ft-tal támogatható. Pályázni 2008. július 25-től
2008. szeptember 1-ig lehet.
A kutatás-fejlesztési központok fejlesztésére, megerősítésére irányul a GOP-2007-1.1.2. és a KMOP2007-1.1.2 pályázati kiírás. A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek (felsőoktatási
intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek) már létező, eredményeket felmutatni képes,
a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek) alakított
gazdasági társaságok megerősítését tűzi ki célul. A 2008. július 25-től 2008. december 1-ig
benyújtható pályázatok az ipari kutatás, a kísérleti fejlesztés és a KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége
mellett a marketingtevékenység támogatását is lehetővé teszik összesen 4,66 milliárd Ft
felhasználásával.
A környezetközpontú technológia fejlesztés támogatására kiírt GOP-2.1.4. és a KMOP-2008-1.2.4
pályázat alapvető célja, hogy a gazdasági fejlődésben megvalósuljon a környezeti, fenntarthatósági
szempontok érvényesítése, és innovatív, integrált környezetvédelmi megoldások révén a környezeti
terhelést már rövidtávon csökkentő legyen. A pályázati konstrukcióra csak mikro-, kis- és
középvállalkozások pályázhatnak, közülük a hátrányos helyzetű kistérségben elhelyezkedők előnyt
élveznek. A pályázatokat 2008. július 25. - december 15. között lehet benyújtani. A 5,9 milliárd forintos
keretösszegből előreláthatóan 180-250 projekt támogatására nyílik majd lehetőség.

Start kártya: A kkv-k ritkábban veszik igénybe a kedvezményeket
2005. óta van lehetőség a pályakezdő alkalmazottak utáni járulékkötelezettséget csökkentő, a fiatalok
elhelyezkedését segítő Start-kártya igénylésére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium áprilisi adatai
szerint eddig több mint 83 ezer kártyát adtak ki, az igénylők nyolcvan százalékának sikerült
elhelyezkednie.
A 2007 júliusától igényelhető Start Plusz és Start Extra kevésbé népszerű: az előbbit nyolcezertizenhárman, az utóbbit mindössze háromezer-ötszázkilencvenheten vették igénybe. A munkaadók főként a kisebb vállalkozások - sokszor nem élnek a Start-programok lehetőségeivel, így a
kedvezmények többségét a nagy, gyakran külföldi tulajdonban lévő vállalkozások zsebelik be.
Pedig a tét nem kevés: egy pályakezdő Start-kártyás, illetve gyesről, gyedről, gyetről érkező, közeli
családtagot gondozó, vagy tartósan álláskereső Start Pluszos munkavállaló alkalmazása révén a
foglalkoztatás első évében a bruttó fizetésnek mindössze tizenöt, a második évben pedig huszonöt
százalékát kell befizetni járulékként. Az első évben tehát - a harminckét százalékos járulékhoz képest
- a bruttó kereset tizenhét a másodikban hét százalékát spórolhatja meg a munkaadó. A kedvezmény
két éven keresztül havonta érvényesíthető, tehát az alkalmazónak csak a csökkentett járulékot kell
befizetnie.
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Bár a kedvezmény a középfokú végzettséggel rendelkezők esetén a minimálbér másfélszeresének,
felsőfokú végzettségűek alkalmazásakor kétszeresének megfelelő összeghatárig lehetséges, éves
szinten így is többszázezer forintot spórolhat az alkalmazó. Minimálbérre (bruttó 69000 forint)
bejelentett Start, illetve Start Plusz-kártyás munkavállalók foglalkoztatásakor az első évben összesen
közel száznegyvenegyezer, a második évben pedig ötvennyolcezer forinttal kell kevesebb járulékot
fizetni. A minimál bér másfélszeresét (103500 forint) kereső alkalmazottak esetén az éves
kedvezmények mértéke nagyjából kétszáztizenegyezer, illetve nyolcvanhétezer, a minimálbér
kétszeresére (138000 forint) bejelentetteknél pedig közel kétszáznyolcvankétezer, illetve
száztizenhatezer forint.
Az ötven év felettiek, illetve a csupán alapfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedését segítő
Start Extra-kártya még nagyobb kedvezményekre jogosít: a munkavállalók után az alkalmazás első
évében egyáltalán nincs járulékfizetési kötelezettség, és a második évben is csupán a bruttó fizetés
tizenöt százalékát kell leróni havonta.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézetének (MKIK GVI)
elemzése alapján a megkérdezett vállalkozások 23,3 százaléka foglalkoztatott 2007-ben Start
kártyával rendelkező fiatalt. A statisztika szerint a nagy cégek alkalmaztak a legnagyobb arányban
Start-kártyás munkavállalókat: ötvennyolc százalékuk élt a program nyújtotta lehetőségekkel. Ez az
arány a mikrovállalkozások esetén 5,3, a tíz-tizenkilenc fős kisvállalkozásoknál 16,6, a húsznegyvenkilenc főt foglalkoztatóknál 24,7, az ötven-kétszáznegyvenkilenc fős nagyobb cégeknél pedig
38,9 százalék. A GVI elemzése arra is rávilágított, hogy gazdasági ágazatok szerint a szállítás, a
távközlés és az energiaipar jár az élen a Start-kártyások alkalmazásában. Bár a kkv-k ritkábban
használják ki a Start-kátyák kedvezményit, az SZMM az igénylések számának emelkedésére számít.
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